
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 20/09 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu  28 lipca 2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz  Żebrowski – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 

Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co wobec składu Komisji 

wynoszącego 9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli  

1. Elżbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 

2. Barbara Polańska            - Sekretarz Gminy 

3. Zbigniew Kołodziejski      - Wójt Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz        - kier. ZOSz. w Gzach 

5. Danuta Ojrzeńska            - dyr. PSP w Skaszewie 

6. Janina Dąbrowska            - dyr. PSP w Gzach  

7. Agnieszka Domańska       - dyr. PG w Gzach  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego nadanie  imienia 

    Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2009. 

4. Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do realizacji Projektu „Wsparcie  

    systemu ratownictwa w Powiecie Pułtuskim” współfinansowanego ze środków  

    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu  

    Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV. Środowisko,  

    zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.4.  Ochrona przyrody, zagrożenia,  

    systemy monitoringu. 

6. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia  w brzmieniu jak wyżej został przyjęty  jednomyślnie. 

Ad. pkt 1.  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska -  poinformowała, że do Pana Wójta i  Rady Gminy           

w dniu 22.07.2009 r.  wpłynęło pismo Pani dyrektor  Publicznego Gimnazjum w Gzach. 

Następnie odczytała jego treść. 
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Pismo  Publicznego Gimnazjum w Gzach z dnia 21.07.2009 r. stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach  Agnieszka Domańska – poprosiła Szanowną 

Komisję o ufundowanie pomnika Papieża Jana Pawła II z okazji nadania imienia szkole.  

Poinformowała, że szkoła podjęła szereg działań zarówno  wychowawczych jak i typowo 

materialnych i technicznych w przygotowaniu obiektu szkolnego do tej uroczystości. Pomnik  

by wyróżnił  szkołę spośród innych szkół, które noszą imię Papieża. 

Postument pomnika  byłby marmurowy.  Na nim stałaby figura z żywicy syntetycznej               

o wysokości 150 cm.   Byłby to akcent, który na pewno spowodowałby,  że cała  społeczność 

gminna popiera,  żeby Publiczne Gimnazjum w Gzach nosiło imię Papieża. Poprosiła                    

Szanowną Radę i Pana Wójta o pozytywne ustosunkowanie się do jej prośby. 

Jednocześnie nadmieniła, że  figura kosztuje 1.800 zł.  natomiast jeśli chodzi  postument to 

jest możliwość wyboru kamienia. Kamień czerwony kosztuje 1.200 zł za 1 m2, kamień innego 

koloru – w brązie kosztuje 900 zł. i jest to cena z robocizną. Postument zajmowałby  4,5 m2                               

i kosztowałby ok. 5.000 zł.  Dodała, że nie jest zorientowana jaki będzie koszt liter, ponieważ 

będzie to zależało jaki będzie napis.  Figura Papieża będzie stała twarzą zwrócona do  jezdni     

i placu. 

Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał,  co na to Pani Skarbnik? 

Skarbnik Elżbieta Głowacka – odpowiedziała, że  na ten cel  w projekcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 przewidziano kwotę 10.000 zł. Środki, które nie 

zostaną wydatkowane pozostaną w budżecie gminy.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

budowy pomnika upamiętniającego nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” przy 

2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 2. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że od ostatniej Sesji Rady Gminy, która 

odbyła się 24.06.2009 r. zaszły nowe zmiany, które wynikają z przyznanych dodatkowych 

środków jak również z podjęcia innych decyzji. Przybliżyła jak kształtują się  dochody                 

i wydatki po proponowanych zmianach w projekcie uchwały. 

Tak jak wcześniej mówiła, Pani dyrektor PG w Gzach złożyła dwa wnioski do Ministerstwa       

Edukacji w sprawie zwiększenia z rezerwy części subwencji ogólnej jaką tworzy Ministerstwo. 

Jeden wniosek był złożony na roboty remontowe przy nawierzchni terenu i odprowadzenie 

wód opadowych z terenu szkoły. Planowana  wartość  kosztorysowa – 68.000 zł.  Planowana 

kwota dofinansowania  rezerwy – 34.000 zł. Ministerstwo przyznało kwotę 20.000 zł. Drugi 

wniosek złożony był na adaptację  pomieszczenia do wykorzystania na pomieszczenie 

szkolne. Wniosek opiewał na 18.000 zł.  
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Po skontaktowaniu się z Ministerstwem Finansów Wydział Departamentu Samorządu 

Terytorialnego udzielono odpowiedzi, że przyznana została kwota 15.000 zł. W związku z tym 

część oświatowa subwencji uległa zwiększeniu o kwotę 35.000 zł. 

Przypomniała, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji była omawiana 

sprawa, że został złożony wniosek na „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Szyszki”.  

Obecnie jest już ogłoszona lista rankingowa gmin, które otrzymały środki. Wniosek był 

składany na kwotę 100.000 zł. – gminie przyznano  środki    w wysokości 70.000 zł. Jest tu 

podtrzymana decyzja Pana Wójta,  żeby wykorzystać te środki i wprowadzić do budżetu         

z uwagi na to, żeby odnowić  sprzęt, ponieważ prawdopodobnie te komponenty w latach 

przyszłych być może, nie będą funkcjonowały. Po stronie dochodów budżet zwiększył się         

o kwotę 105.000 zł. Dochody po zmianach budżetu  - 9.832.906,20 zł.   

Po stronie wydatków do Rady i Pana Wójta wpłynął wniosek o dofinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie 400 mb realizowanej przez 

Powiat Pułtuski. Jest to zadanie Starostwa, ale gminy mogą partycypować w kosztach 

zadania powiatowego poprzez pomoc finansową udzielaną na rzecz Powiatu. Odcinek drogi 

znajduje się na terenie naszej gminy. Wartość kosztorysowa 147.967 zł. Źródła finansowania: 

Dotacja celowa FOGR – 55.000 zł., środki Powiatu – 44.483 zł., środki gminy Gzy – 44.484 zł. 

W dziale 750 został zdjęty remont budynku urzędu gminy. Planowana była kwota 250.000 zł. 

Na Sesji Rady Gminy był kosztorys znacznie większy i była zwiększana kwota. Wniosek ten nie 

przeszedł. W związku z tym, proponuje się zwiększenie na bieżące utrzymanie urzędu – 5.000 

zł. Zrobione będą tylko niezbędne remonty przy udziale pracowników zatrudnionych              

w ramach robót publicznych.  W dziale 754 wydatki  na realizację zadania pn. „Zakup 

używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki”. Planowana 

wartość zadania 149.800 zł. przy współudziale środków w kwocie 70.000 zł.  z Budżetu 

Województwa  i środki gminy 79.800 zł.  W dziale 801 zwiększono plan o kwotę 108.850 zł. 

Środki w wysokości 20.000 zł. pochodzą z rezerwy na roboty remontowe przy nawierzchni 

terenu. Kwotę 15.000 zł. również z rezerwy przeznacza się na pomoce naukowe                        

i dydaktyczne dla PG w Gzach. Kwotę 10.000 zł. na wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła 

II. Poza tym wyszła nowa sprawa – ukazała się uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r., 

która weszła w życie  z dniem podjęcia o tzw. „Radosnej szkole”. Jest to program rządowy, 

który ma za cel wspieranie finansowe samorządów ze środków budżetu państwa                      

z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy naukowo-dydaktycznych do 

miejsc zabaw w szkole. Jeśli chodzi o zakup pomocy naukowo-dydaktycznych -  zwracane jest 

do wysokości 100%.  Jest to zależne od ilości dzieci w szkole. Dla realizacji zadań w klasach     

I-III  do 69 uczniów -6.000 zł. powyżej 70 uczniów – 12.000 zł.  można składać wnioski,             

i gmina takie wnioski będzie składać (termin 03.08.2009 r.). U nas na zakup pomocy 

naukowych mieścimy się w przedziale do 6.000 zł.  Sprawa druga dofinansowanie utworzenia  

placu zabaw.  
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Wyszacowano, że utworzenie placu zabaw będzie się mieścić w granicach 63.850 zł. z tym, że 

do 50% kosztów ma zwrócić budżet państwa. Wszystkie środki na ten cel musi zapewnić  

gmina, a później będzie refundacja wydatków. W projekcie uchwały jest propozycja, żeby        

w ramach  programu „Radosna szkoła” utworzyć i wyposażyć szkolny plac zabaw przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie. Wydatki budżetu po zmianach  wynoszą 

11.419.054 zł.  Deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 1.586.147,80 zł. Kredyt 

zmniejszony do wysokości 1.800.000 zł.  

Jednocześnie nadmieniła, że wczoraj (27.07.2009 r.) odbyło się posiedzenie Sejmiku 

Samorządowego gdzie był rozdział środków na komponenty. Lista rankingowa nie została 

jeszcze opublikowana,  ale być może do Sesji będzie wiadomo, czy uzyskaliśmy pieniądze na 

drogę Ostaszewo Włuski – Begno, na którą było planowane 300.000 zł.  

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że odnośnie  remontu budynku urzędu 

gminy Pani Skarbnik mówiła takim tonem  jakby zapadła jakaś  decyzja o rezygnacji,                

a mieliśmy mówić o tym , co dalej,  czy są jakieś plany na przyszłość. Sprawa druga to,  czy 

prace remontowe przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum      

w Gzach obejmować będą również malowanie?   

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy Pan Wójt podjął decyzję, że 

trzeba zrezygnować z remontu budynku urzędu gminy. Trzeba będzie rozmawiać                      

z projektantem, ale przez tydzień czasu nie jest w stanie wszystkiego przybliżyć. Uważała, że  

bliżej na ten temat będzie można powiedzieć przy konstrukcji  budżetu na rok 2010. Jej 

zdaniem, w tym roku sprawy nie można ciągnąć, ponieważ wiąże się to z płynnością 

finansową gminy i nie można dopuścić do tego, aby przez remont były jakieś zachwiania 

finansowe. Zostało bardzo mało czasu, żeby cokolwiek rozpocząć. Kwestia ma być rozważona 

do 15.11.2009 r.  Nadmieniła, że  taki sam problem ma gmina Świercze tj. czy remontować, 

czy budować. Z tego  co wie,  nowy urząd powstał w Nieporęcie i być może trzeba się tam 

wybrać.  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – była zdania, że w tej chwili należy spróbować naprawić 

piece, które są i częściowo pomalować, a decyzję podjąć przy najbliższej konstrukcji budżetu. 

Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, trzeba pojechać do gmin, które rozpoczęły inwestycje          

i przyjrzeć jakie są koszty. Uznała, że projektant, opracował projekt na remont budynku 

urzędu, określił koszty, zrobił uzgodnienia,  podpisał się pod tym i jest to wartość nie do 

poprawienia. Chyba, żeby zakres rzeczowy, co raczej nie ma co poprawiać. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – udzielając odpowiedzi na pytanie 

członka Komisji  Pana Z. Kaczorowskiego w kwestii malowania elewacji powiedziała, że 

wystąpiła do Ministerstwa Edukacji i dofinansowanie otrzymała również  z budżetu gminy.  

Głównym celem jest odwodnienie terenu szkoły natomiast o elewacji  nawet nie było mowy.  

W tej chwili co robione jest  przed szkołą to : wykonanie 6 studzienek, które będą 

odprowadzały wodę, ponadto zamontowanie  rur odpływowych, wywiezienie istniejącego 

podłoża a nawiezienie nowego, przełożenie istniejącej kostki, ponieważ znajduje się znacznie  
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niżej niż istniejące podłoże, dlatego właśnie gromadziła się woda, nawiezienie nowej ziemi, 

posianie trawy i obsadzenie krzewami  i drzewkami. Natomiast odnośnie elewacji                    

w projekcie i zakresie  nie było żadnej mowy. W ramach remontu w szkole wykonano 

malowanie na zewnątrz  wejścia na halę sportową plus wszystkie korytarze hali  na dole oraz 

na pierwszym piętrze budynku szkoły,  została wymieniona podłoga na gres, na ścianach 

położono marmolit, powyżej marmolitu zostały wymalowane ściany plus sufit oraz 

wymalowane balustrady. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – stwierdził, że w projekcie nie jest przewidziane malowanie 

elewacji. Uważał, że skoro członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali postawienie pomnika 

Papieża Jana Pawła II,  część uroczystości na pewno będzie się odbywała na zewnątrz. 

Patrząc na szkołę jednak widać zacieki i częściowe zniszczenie elewacji. Uznał, że 

pomalowanie elewacji szkoły byłoby dopięciem przygotowania do uroczystości nadania 

imienia szkole. W związku z tym, zwrócił się z prośbą do Radnych o przewidzenie środków      

w budżecie na ten cel. Dodał, że nie wie jakie byłyby to kwoty,   ale nie sądzi żeby  aż takie    

w porównaniu z innymi  inwestycjami, które  przerastają gminę. O przedstawienie 

szacunkowej kwoty poprosił Panią dyrektor PG w Gzach.   

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – wyjaśniła, że zrobiła wstępne  

kalkulacje. Jedna z firm  łącznie z materiałem pomalowanie elewacji frontowej od  strony 

ulicy jedna wyceniła na ok.  20.000 zł.  

Skarbnik E. Głowacka – zwróciła się z prośbą, żeby Pani dyrektor znalazła w swoim budżecie 

oszczędności , ponieważ cały czas pieniądze dokłada się  do oświaty. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – poinformowała, że wszystko 

rozumie i z uwagi na trudną sytuacje finansową  wolała przeprowadzić remonty w środku 

szkoły niż na zewnątrz, dlatego, że mimo wszystko,  większość uroczystości będzie w szkole. 

Również będzie zwiedzanie szkoły. Podejrzewa, że w dniu 19.10.2009 r. pogoda może być 

różna. Mając do wyboru wykonanie elewacji szkoły, a wykonanie remontu na pierwszym 

piętrze wybrała remont pierwszego piętra. Uznała, że jeżeli wymaluje się wejście do hali 

sportowej i  będzie uporządkowany teren szkolny, to będzie to ogarnięte.  Jej zdaniem,  

byłoby idealnie z  elewacją, ale jest to wydatek finansowy. Uważała, że na uroczystość              

i  realizację wydane zostało  dużo pieniędzy. Więc,  jeśli nie będzie takiej możliwości to i tak  

nie będzie źle . Natomiast w budżecie szkoły takiej kwoty nie będzie. 

Skarbnik E. Głowacka – uznała, że w tym roku, na PG w Gzach wydatkowano już 60.000 zł.        

W tej chwili jest już 80.000 zł. Uważała, że  na pewno wyglądałoby ładnie, ale ciągłe zmiany      

w budżecie powodują zwiększenie planu środków.    

Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał, kiedy była robiona kalkulacja? 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – odpowiedziała, że kalkulacja 

elewacji była robiona w marcu tego roku. 
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Członek Komisji Z. Kaczorowski – zgłosił wniosek o oddzielne przegłosowanie malowania 

frontowej elewacji budynku  szkoły w Gzach oraz oddzielne przegłosowanie sfinansowania 

zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, czy znalazłby się środki  na pomalowanie 

elewacji? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w tej chwili nie może zadecydować na ten temat 

bo nie wie jakie są to środki, jeżeli mówi się o 20.000 zł. w marcu. Jej zdaniem,  trzeba byłoby 

zrobić wstępny kosztorys. Nie wie, co będzie z komponentem na drogę Begno-Ostaszewo 

Włuski, a budżet to nie guma, która się ciągle rozciąga.  

Minęło pierwsze półrocze, wprowadzamy ciągle nowe zadania i zwiększamy deficyt. 

Wszystko rozumie, ale wydatki trzeba trochę przyhamować.  

Następnie zapytała, czy aż tak źle wygląda szkoła? Może środki zdjąć z innego działu? Część 

rezerwy jest z wolnych środków,  ale to jest powiązane. Nie wie jak się ułoży  sytuacja do 

końca roku z dochodami gminy – udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ponieważ mówi się,  że podatek ten też nie zostanie wykonany w 100%  jak szacuje Minister 

Finansów, a gmina jest uzależniona od jego wykonania. Jest to plan szacunkowy i jeśli nie 

będzie wykonany gmina nie uzyska dochodów. Wówczas trzeba będzie wyhamować wydatki 

bieżące, żeby nie doprowadzić do  powstania zobowiązań wymagalnych.  Uważała, że za 

20.000 zł. z VAT Pani dyrektor elewacji nie zrobi, ponieważ powierzchnia budynku jest duża,   

a w planach  innych szkół nie ma możliwości przesunięcia środków. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska – również uznała, że   

w budżecie jej szkoły takich środków nie będzie. 

Członek Komisji Wiesław Światkowski  - poinformował, że na wsparcie takich inicjatyw  

fundusz ma Zarząd Banku Spółdzielczego Pułtusku i zaproponował tam wystąpić o pieniądze. 

Skarbnik E. Głowacka – zapytała, co sądzi o propozycji złożonej przez Radnego Pana 

Kaczorowskiego Pani dyrektor  Publicznego Gimnazjum? 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – odpowiedziała, że   dostosuje się 

do tego   co   Pan Wójt,  czy  Rada uwzględni w decyzji. Tak jak mówiła wcześniej, idealnie 

byłoby gdyby elewacja była, ale jeśli jej nie będzie to też będzie dobrze. Podbitka jest , teren 

będzie uporządkowany, kostka będzie podwyższona więc nie będzie wody. To, co było 

możliwe do ogarnięcia, zrobiła. Część  farby pozyskała z firmy Pilawa, dlatego można było 

wykonać tyle malowania w szkole, gdyż powierzchnia korytarzy hali sportowej jest ogromna. 

Na samo wjecie do szkoły od hali sportowej przy schodach zużyto 90 l farby.  Następnie 

zaproponowała,  żeby zobaczyć jak wszystko wygląda w rzeczywistości. Poinformowała, że 

kto wejdzie do  hali sportowej, wszystko jest  umalowane  łącznie z kolumnami. Później 

wejście przez łącznik do szatni plus cały korytarz, lamperia w kolorze  jasnozielonym , ściany 

w kolorze żółtym łącznie z wejściem na teren szkoły.  
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W związku z tym, jest bardzo ładnie, świeżo,  kolorowo i jasno. Jest również możliwość, żeby 

wymalować od środka salę gimnastyczną  (ściany i lamperie) również farbą otrzymaną           

w darowiźnie. Jej zdaniem, jeśli chodzi o wnętrze hali sportowej i  szkoły to wydaje jej się, że 

nie będziemy się wstydzić i będzie efektownie.  

Natomiast przed szkołą,  jak ktoś w niej pracuje tak jak Pan Kaczorowski,  widać  wszystkie 

zacieki, wilgoć, gdyż szkoła stała na gruncie gdzie chłonęła olbrzymie ilości wody  i w wielu 

miejscach na tynku pojawił się grzyb łącznie z czarnym nalotem. Dlatego jak ktoś śledzi to na 

bieżąco, i ciągle to widzi,  to chciałby to zmienić. Uznała, że nie chce wywierać wielkiej  presji, 

że wszystko dla Publicznego Gimnazjum.  Nie chce  postawić  się  w takiej roli, że tylko chce 

dla siebie,  ponieważ są i inne szkoły, które też by chciały.  W związku  z tym, jaka decyzja 

zapadnie na Sesji Rady Gminy, taką przyjmie. 

Członek Komisji W. Światkowski – wracając do wsparcia finansowego z okazji nadania 

imienia szkole   powiedział, że jutro jest posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego     

w Pułtusku i warto byłoby nadać sprawie  bieg i walczyć o dofinansowanie. 

Wójt Zbigniew Kołodziejski -  odpowiedział, że o dofinansowanie tej uroczystości do Banku  

wystąpił już Komitet Rodzicielski, ale można jeszcze rozmawiać. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie wniosek  członka Komisji 

Pana Z. Kaczorowskiego dotyczący pomalowania frontowej elewacji szkoły w Gzach. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami „za”, 

przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 3 głosach  „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 

wniosek. 

W dalszej kolejności poddał pod głosowanie sfinansowanie zakupu  używanego  średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” przy 

4 głosach „przeciwnych” nie rozpatrzyła  sfinansowania  zakupu używanego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na 

rok 2009 uwzględniając przegłosowany wniosek i zmianę w budżecie  w sprawie 

sfinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szyszki.  

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy     

1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały na sesję Rady 

Gminy- który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3.  

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że po zmianach, które się proponuje deficyt budżetu 

wynosiłby 1.586.147,80 zł.  Dlatego jest propozycja,  żeby budżet zbilansował się po stronie 

dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów należy zaciągnąć kredyt długoterminowy     

w wysokości 1.800.000 zł.  w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                

w wysokości 1.543.300 zł.  oraz spłatę  wcześniej  zaciągniętych kredytów w wysokości 

256.700 zł. Spłata kredytu nastąpi  w latach 2010 – 2015. 
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Źródłem spłaty będą dochody  z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych     

i podatku rolnego. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco. Kredyt zostanie 

zaciągnięty zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych po ogłoszeniu przetargu 

nieograniczonego.  

Nadmieniła, że na początku był planowany wyższy kredyt, po zmianach trochę się zniżył, ale 

został podwyższony deficyt budżetu w związku z propozycjami jakie były podejmowane 

poszczególnymi uchwałami Rady. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym wymóg jest , że o zaciągnięciu wszelkiego typu zobowiązań długoterminowych 

podejmowanie uchwały odbywa się co najmniej połową składu Rady bezwzględną 

większością głosów,  czyli głosy wstrzymujące liczy się jak głosy przeciwne.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”  

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że jak mówiła wcześniej,  Starostwo Powiatowe 

wystąpiło do Rady Gminy  i Wójta o dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest wymóg, że Rada podejmuje odrębną uchwałę 

o udzieleniu pomocy finansowej. Po podjęciu tej uchwały, między  Starostwem Powiatowym 

a gminą zostaje zawarte porozumienie, zostają określone w umowie warunki. Do podpisania 

umowy upoważnia się Wójta Gminy.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym”  pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt  Z. Kołodziejski – poinformował, że w celu uzyskania środków, Powiat z gminami           

chce przystąpić do projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”.  W tym celu,  każda z gmin 

ma zaplanować w swoim budżecie na rok 2010  60.000 zł.,  a skorzystałaby 320.000 zł.  Jest 

to uchwała intencyjna. 

Członek W. Światkowski – zapytał, czy wszystkie gminy zadeklarowały udział w projekcie? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że wstępnie udział w projekcie zadeklarowały wszystkie 

gminy. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, ile wynosi kwota planowanego zadania? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że całe zadanie wynosi 4.000.000 zł.  
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Członek Komisji M. Filipowicz – powiedziała, że jeśli przystąpimy do projektu i przekażemy 

do Starostwa 60.000 zł. to 320.000 zł można będzie kupić coś  dla naszej  straży  nie tylko pod 

kątem gaszenia pożarów ale również pod kątem reagowania kryzysowego. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał,  co będziemy kupować, samochody już będziemy mieli? 

Wójt  Z. Kołodziejski – powiedział, że trzeba pokasować stare samochody strażackie. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że samochody Star 660 eksploatowane w OSP Szyszki           

i Przewodowo – 2 szt. oraz 2 szt. Żuk planuje się wycofać  z podziału bojowego do końca 

roku.  

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy straż podjęła taką decyzję? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że Starostwo Powiatowe przygotowuje wniosek. Jeśli 

wszyscy nie przystąpią do projektu, wkład będzie większy. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że ponieważ projekt jest duży   Starostwo samo  nie może 

wystąpić o środki unijne, tylko  przy współudziale innych gmin. Dlatego liderem projektu 

będzie Starostwo.  

Jeśli gmina przekaże 60.000 zł.,  a  ma uzyskać 320.000 zł. , to same cyfry mówią o tym, że 

jest to kuszące. Jest to umowa pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Pułtusku, gminą Gzy, Obryte, Pułtusk, Świercze, Winnica, Pokrzywnica   i Zatory.    

Całkowity planowany koszt projektu – 4.000.000 zł. Kwota dofinansowania 3.400.000 zł. 

stanowi 85% całkowitych kosztów. Wkład 600.000 zł.  stanowiący 15% całkowitych kosztów 

zapewnia Powiat Pułtuski. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do projektu: „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym”  pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – powiedziała, że skoro Rada 

wyraziła zgodę na   ufundowanie pomnika Papieża Jana Pawła II,  prosiła Szanowną  Radę           

o objęcie honorowym patronatem uroczystości nadania imienia szkole i  zapytała, czy 

Szanowna Rada  chciałaby objąć honorowym patronatem uroczystości nadania imienia 

szkole? 

Członek Komisji M. Filipowicz – zwróciła się z prośbą  o bliższe  wyjaśnienia. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – wyjaśniła, że chodzi o to, że Rada 

Gminy popiera taką inicjatywę i zamierzenia szkoły w tym zakresie. Przy drukowaniu 

zaproszenia będzie zdanie, że honorowym patronatem  uroczystości jest  Pan Wójt i Rada 

Gminy Gzy. 

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czy Publiczne Gimnazjum ma swój sztandar? 
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Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – odpowiedziała, że sztandar 

będzie. Łącznie  z uroczystością nadania imienia  będzie przekazanie sztandaru szkole. 

Wszyscy członkowie Komisji  uczestniczący w posiedzeniu oraz Pan Wójt wyrazili zgodę na 

objęcie honorowym patronatem uroczystości nadania imienia szkole. 

Członek Komisji W. Światkowski  - zapytał, czy Pan Wójt myśli o mostku w Słończewie? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że o mostku myśli.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że dziura w mostku na drodze Gzy - Porzowo 

w miejscowości Grochy Serwatki została zabezpieczona. Następnie poprosił, żeby  Pan Wójt 

zgłosił do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku obcięcie lipy, która znajduje się przy 

mleczarni w Gzach. 

Członek Komisji Jan Kiliś –  prosił o załatanie dziury w asfalcie przy posesji Nr 3 oraz wycięcie 

krzaków przy drodze koło starej zlewni mleka w Borzach Strumianach. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku drogowego w Pękowie – 

obszar zabudowany.  

Następnie poinformował, że  na terenie naszej gminy źle działa służba zdrowia.   

Dodał, że kiedy jedna osoba z Pękowa  o godz. 15.00 udała się do lekarza w Ośrodku Zdrowia 

w  Przewodowie, została odesłana, ponieważ nie było lekarza. Następnie czekała na 

pogotowie ratunkowe. Pogotowie jej nie przyjęło. Odesłano  ją do Ośrodka Zdrowia                

w Pułtusku. W Ośrodku Zdrowia w Pułtusku za wizytę musiała zapłacić 30 zł.,  gdyż nie była  

zarejestrowana w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Podkreślił, że od 

lipca w naszej gminie miały zajść pozytywne zmiany. Następnie przypomniał,  że Pan Wójt na 

Sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2009 r. powiedział, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„DAR-MED” ma prawo zajmować lokal do 2012 r. natomiast nie powiedział,  w jakich 

godzinach ma obsługiwać pacjentów.   

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że tej sprawy w umowie nie ma. W umowie 

jest tylko wynajem lokalu, a kwestię pracy ustalają inne przepisy. Gmina tylko wynajmuje 

lokal. 

Członek Komisji Z. Sierzan – uznał, że lokal jest wynajmowany na pewnych warunkach. 

Sekretarz B. Polańska  - powiedziała, że lokal jest wynajmowany za wynagrodzeniem. 

Natomiast kwestię godzin przyjęcia pacjentów i  ile lekarzy ma przypadać  na ile pacjentów 

regulują inne przepisy. My możemy tylko sprawdzić, czy to jest w ramach zadeklarowania. 

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, że na Sesji w poprzedniej kadencji, kiedy Radni 

podejmowali uchwałę była mowa, że NZOZ „DAR-MED” będzie obsługiwał pacjentów od 

godziny 8.00 do g. 18.00, i na tych warunkach Rada podjęła uchwałę. Prosił o znalezienie  

protokołu,  w którym była   głosowana uchwała i czy były pytania w jakich godzinach będzie 

dostępny lekarz dla mieszkańców. Dodał, że Pana doktora  Mikusia  pytał się osobiście,          

w jakich godzinach będą dostępni lekarze dla  pacjentów. Pan doktor odpowiedział, że od 

godziny. 8.00 do g.18.00 cały tydzień prócz sobót i niedziel.  
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Uznał, że nie wie co obecnie robić, czy  zapytać się  Radcy Prawnego, ponieważ  w związku      

z taką sytuacją postawi wniosek  o rozwiązanie umowy, wypowiedzenie lokalu i ogłoszenie 

nowego przetargu,  gdyż tak dalej być nie może. Uznał, że  skoro mieszkańcy są 

zarejestrowani w NZOZ „DAR-MED”,  a w SP ZOZ w Pułtusku muszą płacić za wizytę                  

u innego lekarza,  to jest źle. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że wydaje mu się , że jest inny problem. Pan 

doktor Mikuś nie mówi, że  nie gwarantuje opieki do g. 18.00,  bo gwarantuje w tym czasie                

w Ośrodku Zdrowia we Winnicy.   

Jest teraz tylko kwestia tego, żeby gmina jednoznacznie zinterpretowała, czy to jest do 

przyjęcia dla naszych mieszkańców. Wychodzi z tego, że dotarcie  do Winnicy jest  

niemożliwe dla większości  mieszkańców,  a zwłaszcza dla ludzi   w starszym wieku i do tego 

powinniśmy się ustosunkować. Przyznał, że rzeczywiście   w pierwotnej wersji miało być od 

g. 8.00 do g. 18.00, a potem była inna interpretacja, która pojawiła się z przepisów 

ustawowych i raczej powinniśmy się do tego ustosunkować. 

Członek Komisji Z. Sierzan – uważał, że sprawę trzeba wyjaśnić z Radcą Prawnym. Jeśli  

sytuacja się nie poprawi, chętnie postawi wniosek o rozwiązanie umowy z NZOZ „DAR-MED”. 

Nadmienił, że w poniedziałki Ośrodek Zdrowia w Przewodowie miał być czynny do g. 18.00,    

a o g. 13.00  nie ma już żadnego lekarza. 

Następnie zapytał, czy w tym roku będą wycinane pobocza? 

Członek Komisji W. Światkowski – poinformował, że pobocza są wycinane. W Słończewie są 

już wycięte. 

Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że w ubiegłym roku na głównym Pękowie były 

pobocza  wycięte, natomiast na „Górki”  już nikt nie pojechał. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy pobocza będzie wycinała Gminna Spółka 

Wodna? 

Członek Komisji W. Światkowski – powiedział, że Spółka ma sprzęt. Krzaków wycinała nie 

będzie, tylko trawy. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, co dzieje się w temacie głównej oczyszczalni 

ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków?   

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w temacie oczyszczalni ścieków na razie nie dzieje się 

nic. 

Członek Komisji W. Światkowski – uznał, że można pomyśleć w sprawie oczyszczalni 

ścieków. Nie mówi tu o oczyszczalni głównej,  ale o oczyszczalniach przydomowych.  

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co ze znakami drogowymi? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że z tematem ruszyliśmy.  Znaki na drodze powiatowej 

na odcinku Kozłówka – Stare Grochy  mają być ustawione. Raczej nic nie jest ruszone  na 

drogach gminnych. Dodał, że był wniosek, żeby ustawić znaki  też w Przewodowie. Tematem 

się zajmie. 
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                  Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                      

o godz. 11.25  zamknął posiedzenie Komisji.    

 
Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 
 
 
Zofia Pszczółkowska 
 
 


